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MAGYAR NÉPHADSEREG 
VEZÉRKARI FŐNÖKÉNEK
0078 számú

I N T É Z K E D É S E

az 1. Önálló Tűzszerész és Aknakutató Zászló
alj igénybevételére az állam- és közbizton
ság területén jelentkező tűzszerészi felada

tokra

Budapest. 1983. december hó 1 9 -n.

A Magyar Népköztársaság honvédelmi miniszterének és 
belügyminiszterének 0021/1982. számú együttes parancsa /5. 
pont/ alapján az 1. Önálló Tűzszerész és Aknakutató Zászló
alj /továbbiakban: zászlóalj/ 1984. január hó 01-től részt  
vesz az állam- és közbiztonság területén jelentkező tűzszeré
szi feladatok végrehajtásában. A zászlóalj ezen feladatokban 
való részvételének rendjére az alábbiak szerint

i n t é z k e d e m :

1. A zászlóalj meghatározott alegységeinek igénybevé
telére akkor kerülhet sor, ha az aktuálisan jelentkező állam- 
és közbiztonsági tűzszerész feladatok biztonságos és időbeni 
végrehajtására a Belügyminisztérium Forradalmi Rendőri Ezred 
/BM FRE/ Tűzszerész Alosztályának teljes ereje és lehetősége 
nem elegendő.

A Magyar Néphadsereg vezérkari főnöke 
miniszterhelyettes
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2. A zászlóaljtól - az 1. pont szerinti esetekben - 
igénybevehető:

- az MN HÁVPK /MN HÁVP ügyeletes parancsnok/ enge
délyével egy tűzszerész szakasznál nagyobb erő, a BM orszá
gos rendőrfőkapitány /ORFK/ közbiztonsági és közlekedési 
helyettese kérésére;

- az MN HÁVP MÜF engedélyével egy tűzszerész szakasz, 
vagy ettől kisebb erő, az ORFK közbiztonsági és közlekedési 
helyettese, vagy annak megbízásából a BM FRE parancsnoka ké
résére ;

- az MN HÁVP HDM. Ü. engedélyével - munkaidőn túl, ha
lasztást nem tűrő esetben - egy tűzszerész járőr, a BM FRE 
parancsnoka, vagy a BM Főügyeleti Osztály kérésére.

3. Az állam- és közbiztonsági tűzszerész feladatok
hoz szükséges erő igénybevételét - a halasztást nem tűrő ese
tek kivételével - a 2. pontban meghatározott személyek kér
hetik, az igénybevételt megelőzően öt nappal.

4. A zászlóaljtól kirendelt tűzszerész alegységek 
képzettségüknek és felszereltségüknek megfelelően vehetők 
igénybe. Feladataikat a helyszíni tevékenységet vezető,
BM állományába tartozó parancsnok irányításával végzik.

/ Oláh István vezérezredes /
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Készült: 3 pld-ban 
Egy példány: 2 lap 
Itsz: 0502 
Lnsz: 6/D/1461 .
Kapják: 1.sz.pld: MNVK Titk.

2.sz.pld: MNVK Titk.
3.sz.pld: BM Titk.

Sokszorosítva: 33 pld-ban 
Egy példány: 2 lap 
Snsz: 390/1814
Kapják: A 0021/1982. számú HM-BM együttes parancs 

elosztója szerint.
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